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Assembleia recebe etapa estadual
do Parlamento Jovem de Minas 2016

Um ano depois de iniciada a 
preparação do Parlamento 
Jovem de Minas 2016, a As-
sembleia recebe, a partir da 
próxima quarta-feira (24), es-
tudantes de 43 cidades do Es-
tado para a última fase desse 
projeto de formação política, 
desenvolvido pela ALMG e 
pela PUC Minas, em parceria 
com câmaras municipais.

A etapa estadual irá con-
solidar o esforço de alunos 
e coordenadores que parti-
ciparam de estudos, cursos, 
reuniões e outras atividades 
sobre o tema dessa edição, 
a mobilidade urbana. Du-
rante o encontro, propostas 
priorizadas nas plenárias 
realizadas nos municípios 
e nos polos regionais serão 
votadas e poderão subsidiar 
políticas públicas sobre mo-
bilidade. Confira outros des-
taques da semana.

Segunda-feira (22) – A 
primeira audiência da se-
mana está agendada para as 
14h30, no Centro Integrado 
de Comunicações Operacio-
nais da Polícia Militar, em 
Belo Horizonte. Deputados 
da Comissão de Segurança 
Pública vão entregar diploma 
de voto de votos congratula-
ções ao subtenente Robson 
da Silva, pelos seus 30 anos 
de serviço na corporação.

No Auditório da ALMG, 
às 16 horas, a Comissão de 
Direitos Humanos se reúne 
para debater o processo de 
terceirização do trabalho que 
vem ocorrendo nos Correios.  

Às 20 horas, o time de 
futebol americano Minas Lo-
comotiva será homenageado 
no Plenário.

Terça-feira (23) – A Co-
missão de Assuntos Mu-
nicipais promove, a partir 

das 8h30, no Teatro, debate 
público sobre arquitetura e 
urbanismo. Meia hora mais 
tarde, no Plenarinho IV, o 
crescimento da criminalidade 
em Carmo do Rio Claro será 
tema de reunião da Comissão 
de Segurança Pública. 

Ainda pela manhã, a par-
tir das 11 horas, parlamenta-
res da Comissão de Minas e 
Energia visitam, em São Pau-
lo, a Instersolar South Ameri-
ca – uma das maiores feiras 
de energia solar. 

Às 14h30, no Plenarinho 
IV, o presidente da Codemig 
é esperado em reunião da 
Comissão de Administração 
Pública, para prestar escla-
recimentos sobre projetos 
que autorizam o Executivo 
a receber imóveis da Cidade 
Administrativa construídos 
pela companhia e a alienar 
imóveis à Codemig.

As Comissões de Desen-
volvimento Econômico e de 
Transporte vão abordar, às 
15h15, no Auditório, o cumpri-
mento de normas que coíbem 
o transporte clandestino de 

passageiros no Estado. No 
mesmo local, às 16 horas, a 
Comissão de Esporte vai se 
debruçar sobre a Política Esta-
dual da Juventude, instituída 
pela Lei 18.136, de 2009.

Encerrando as atividades 
do dia, a Comissão de Desen-
volvimento Econômico vai 
debater às 19 horas, no Salão 
Nobre, as relações econômicas 
de Israel com Minas e o Brasil.

Quarta-feira (24) – No 
Plenarinho I, as perspectivas 
da engenharia pública no Es-
tado serão debatidas pela Co-
missão do Trabalho, às 9 ho-
ras. No Teatro, às 9h30, os 10 
anos da Lei Maria da Penha 
serão tema de audiência da 
Comissão Extraordinária das 
Mulheres. Ainda pela manhã, 
às 11 horas, a Comissão de 
Meio Ambiente vai abordar 
a criação do Parque Estadual 
Fernão Dias, em Contagem.

No Teatro, às 14 horas, a 
Comissão do Trabalho vai dis-
cutir a atual situação da Justi-
ça do Trabalho. A Comissão de 
Agropecuária se reúne às 15 

horas, no Auditório, para de-
bater a relevância estratégica 
do Instituto Mineiro de Agro-
pecuária (IMA). No Plenarinho 
II, às 16 horas, a Comissão de 
Cultura vai homenagear o 
jornalista Rogério Tavares, re-
cém-empossado na Academia 
Mineira de Letras. 

No Espaço Democrático 
José Aparecido de Oliveira, se 
inicia, a partir das 19 horas, a 
etapa estadual do Parlamen-
to Jovem de Minas, com uma 
atividade de entrosamento 
dos participantes. 

Na quinta-feira (25), a 
partir das 8 horas, os estu-
dantes, entre outras tarefas, 
escolherão o tema da edição 
de 2017 e se reunirão em 
grupos de trabalho para ana-
lisar as propostas sobre mo-
bilidade urbana. 

Já na sexta-feira (26), 
ocorre a plenária estadual, 
às 13 horas, no Plenário, com 
a votação das propostas que 
farão parte do documento 
final a ser entregue à ALMG.   

 Na plenária final, participantes vão escolher propostas que podem subsidiar ações do poder público

Sarah Torres – 23/10/15
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Centro universitário apoia projeto
de justiça terapêutica na RMBH

Representantes do Centro de 
Exercício Jurídico (Ceju), do 
Centro Universitário New-
ton Paiva, foram receptivos 
à proposta de viabilizar um 
projeto de justiça terapêu-
tica em alguma comarca da 
Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH). O 
posicionamento favorável foi 
demonstrado na tarde da úl-
tima sexta-feira (19), em visita 
ao local realizada pela Comis-
são de Prevenção e Combate 
ao Crack e Outras Drogas. O 
encontro foi solicitado pelo 
presidente da comissão, de-
putado Antônio Jorge (PPS).

O coordenador do Ceju, 
professor Bernardo Noguei-
ra, disse que a ideia de se im-
plementar um projeto nessa 
área aponta para um novo 
paradigma: o de uma justiça 
não violenta. “No plano con-
ceitual, acredito que nós, do 
núcleo, estamos bem alinha-
dos com a proposta do depu-
tado Antônio Jorge”, avaliou. 

Ele acrescentou que a 
Newton Paiva já atua nessa 
linha, por meio do Núcleo 
de Conciliação e Mediação. 
“Nesse núcleo só abrimos 
um novo processo judicial 
se for impossível a media-
ção”, afirmou, ressaltando 

a busca do diálogo entre as 
partes envolvidas, empre-
endida pelo setor.
Linha de trabalho – No-
gueira sugeriu uma linha 
de ação inicial, que passa-
ria pela parceria com algum 
grupo de pesquisa do Ceju, 
o qual poderia esboçar uma 
proposta de trabalho por 
meio de protocolos de aten-
dimento para o projeto-pi-
loto. Também haveria reu-

niões de nivelamento com 
parceiros interessados, co-
mo Alcoólicos e Narcóticos 
Anônimos (AA e NA), entre 
outros. Depois disso, alunos 
do curso de Direito passa-
riam a atuar junto às varas 
interessadas em adotar a 
justiça terapêutica, fazendo 
o monitoramento dos aten-
dimentos realizados.

Manifestando apoio à 
proposta, Antônio Jorge con-

siderou que um desafio ini-
cial é se reunir com juízes 
e promotores de justiça in-
teressados na ação, com o 
objetivo de sensibilizá-los 
da importância de implantar 
a medida. Ele acredita que 
os insumos necessários para 
deslanchar a proposta são, 
basicamente, a energia de 
trabalho dos parceiros e co-
laboradores e a mobilização 
da rede de saúde mental.

ALMG promoveu debate sobre o tema
Logo no início da visita, Antô-
nio Jorge lembrou que a ALMG 
realizou, no ano passado, 
o ciclo de debates Políticas 
sobre Drogas e a Juventude: 
Prevenção, o “X” da Questão, 
no qual a justiça terapêu-
tica foi discutida. Naquela 
ocasião, acrescentou, foram 
apresentados alguns projetos 
nessa linha, como o implan-
tado na cidade de São Paulo, 
onde a justiça terapêutica é 
oferecida como alternativa às 
punições tradicionais – pena 
pecuniária ou prestação de 
serviços à comunidade.

O parlamentar destacou 
que, na capital paulista, o 

juiz tenta sempre identificar 
possíveis beneficiários da jus-
tiça terapêutica, geralmente 
dependentes químicos que 
não ofereçam riscos à so-
ciedade. Acompanhados de 
suas famílias, esses indiví-
duos participam de reuniões 
com representantes do AA, 
do NA e do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Depois de 
todo o processo de sensibi-
lização, eles são convidados 
a iniciar o tratamento para 
vencer o vício.

“O projeto em si é muito 
singelo”, avaliou Antônio Jor-
ge, lembrando que os objeti-
vos da estratégia são a cura 

do vício e a redução da rein-
cidência. Sobre o trabalho 
em São Paulo, o deputado 
ponderou que uma de suas 
falhas é a falta de monito-
ramento, o que poderia ser 
corrigido nos projetos que 
viessem a ser viabilizados 
em Minas Gerais.

Também participaram da 
reunião Marcelo Sarsur, pro-
fessor de Direito Penal da 
Newton Paiva; a coordena-
dora do Núcleo de Conci-
liação e Mediação, Ludmila 
Stigerte; o vice-presidente 
do Conselho de Políticas so-
bre Drogas de Belo Horizon-
te, João Francisco de Souza; 

e Ronaldo Braga, professor 
e advogado do Ceju.
Cortes de Drogas – Em ní-
vel internacional, a justiça 
terapêutica foi implantada 
nas cortes norte-america-
nas de drogas, em Miami 
(EUA), no ano de 1989. Ne-
las, é proposta a suspen-
são do processo judicial 
sob certas condições, co-
mo a opção do dependente 
ir para tratamento em vez 
de cumprir pena. Ele tam-
bém tem oportunidade de 
conhecer a experiência de 
outros que passaram por 
problema semelhante e se 
recuperaram.

Comissão de Prevenção e Combate ao Crack e Outras Drogas visitou o Centro Universitário Newton Paiva

Guilherme Dardanhan 
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ACONTECE NA SEMANA

Segunda-feira (22/8)

14h30
• Comissão de Segurança Pública (Belo Horizonte) – visita ao Centro Inte-

grado de Comunicações Operacionais da Polícia Militar, para entregar 
diploma de voto de congratulações ao subtenente Robson da Silva pelos 
seus 30 anos de serviço na Polícia Militar. Requerimento: deputado Sar-
gento Rodrigues

16 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença de 

convidados, o projeto de terceirização que vem ocorrendo na Empre-
sa de Correios e Telégrafos do Brasil. Requerimento: deputado Rogério 
Correia

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem aos 10 anos do time de futebol 

americano Minas Locomotiva. Requerimento: deputada Ione Pinheiro
• Segunda Musical (Teatro) – apresentações de Josep Bassal (violoncelo)

Terça-feira (23/8)

8h30
• Debate público Arquitetura, Urbanismo e Legislação (Teatro)

9 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença 

de convidados, o aumento da criminalidade e da violência na região de 
Carmo do Rio Claro

9h30
• Reunião preparatória para o fórum técnico Start-ups em Minas (Sala de 

Reuniões 1 da GPI)

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório)

11 horas
• Comissão de Minas e Energia (São Paulo) – visita à Intersolar South Ame-

rica, exposição sobre energia solar. Requerimento: deputado Gil Pereira
• Comissão de Esporte (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – ouvir o presidente 

da Codemig sobre projetos que autorizam o Executivo a receber imóveis 
da Cidade Administrativa construídos pela companhia e a alienar imó-
veis à Codemig. Requerimento: deputado Gustavo Corrêa  

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) 
• Comissão de Transporte (Auditório)

15h15
• Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Transporte (Auditório) 

– debater, com a presença de convidados, o cumprimento de normas 
que coíbem o transporte intermunicipal clandestino de passageiros no 
Estado. Requerimento: deputados Antônio Carlos Arantes e Deiró Marra

15h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) 

16 horas
• Comissão de Esporte (Auditório) – debater, com a presença de convida-

dos, a Política Estadual da Juventude. Requerimento: deputados Ansel-
mo José Domingos, Fábio Avelar Oliveira e Geraldo Pimenta

SOLENIDADE

Importância da maçonaria é destacada
em Reunião Especial de Plenário

A maçonaria, que é uma so-
ciedade de caráter filosófico, 
cultural e filantrópico e que 
se fundamenta nos princípios 
da liberdade, da igualdade e 
da fraternidade, foi home-
nageada pela Assembleia na 
noite da última quinta-feira 
(18), em Reunião Especial de 
Plenário. A solenidade aten-
deu a requerimento do depu-
tado Fabiano Tolentino (PPS).

Em nome da Confedera-
ção da Maçonaria Simbólica 
do Brasil, que representa 27 
grandes lojas maçônicas do 
País, o seu secretário-geral 
adjunto, Janir Adir Moreira, 
agradeceu a homenagem do 
Legislativo. “É um reconheci-
mento de que a maçonaria 
ajudou a escrever a história 
do Brasil. Participamos de 
todos os movimentos que 
dizem respeito aos interes-
ses da nossa coletividade”, 
afirmou Moreira.
Crise política – Ao pontuar 
que o Brasil atravessa uma 
“crise política, econômica, 
social e moral”, o grão-mes-

tre da Grande Loja Maçônica 
de Minas Gerais, Geraldo Eus-
táquio de Freitas, lembrou 
que a Grande Loja Maçônica 
de Minas Gerais lançou, em 
março de 2015, o projeto 
“Corrupção Nunca Mais!”, 
que pretende coletar 1,7 mi-
lhão de assinaturas para um 
projeto de iniciativa popular 
com esse tema a ser apresen-
tado à Câmara Federal. 

O grão-mestre do Gran-
de Oriente do Brasil de Mi-
nas Gerais, Eduardo Teixeira 
de Rezende, parabenizou o 
projeto. Para ele, a corrup-
ção não é causa, mas conse-
quência da pouca participa-
ção e do interesse popular. 
Honra – Autor do reque-
rimento para a reunião, o 
deputado Fabiano Tolentino 
lembrou que há seis anos 
participa da homenagem 
que a ALMG presta à maço-
naria. “A cada ano, trazemos 
à tona algum tema referente 
ao que estamos vivencian-
do”, relatou o parlamentar, 
que, em seu discurso, abor-

dou o momento político pelo 
qual passa o País. Segundo 
ele, a política encontra-se 
desacreditada, o que enfra-
quece o Poder Legislativo e 
suas funções.

O deputado também 
leu uma mensagem do pre-
sidente da ALMG, deputado 
Adalclever Lopes (PMDB), 

por meio da qual ele des-
tacou que a maçonaria, ao 
defender e difundir os con-
ceitos de liberdade, igual-
dade e fraternidade, foi fun-
damental para disseminar 
conceitos democráticos que 
determinaram as bases es-
truturais da cultura e do de-
senvolvimento no País.

Representantes da maçonaria receberam placas alusivas à homenagem

Pollyanna Maliniak
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• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho II) 

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV)
19 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Salão Nobre) – debater, com 
a presença de convidados, as relações comerciais, industriais e econô-
micas de Israel com Minas e o Brasil. Requerimento: deputados Antônio 
Carlos Arantes e João Leite 

Quarta-feira (24/8)

9 horas
• Comissão do Trabalho (Plenarinho I) – debater, com a presença de con-

vidados, a importância e a situação da engenharia pública e dos tra-
balhadores do segmento no Estado. Requerimento: deputado Celinho 
do Sinttrocel

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório)
9h30

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – debater, com a presença 
de convidados, a atuação da Polícia Militar na solenidade de entrega 
da Medalha da Inconfidência, em Ouro Preto. Requerimento: deputado 
Sargento Rodrigues

• Comissão Extraordinária das Mulheres (Teatro) – debater, com a presença 
de convidados, os 10 anos da Lei Maria da Penha. Requerimento: depu-
tado Inácio Franco e deputada Rosângela Reis

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) 

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) 
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)

11 horas
• Comissão de Meio Ambiente (Contagem) – debater, com a presença 

de convidados, projeto que cria a Área de Proteção Ambiental do 
Parque Fernão Dias. Requerimento: deputado Cássio Soares e de-
putada Marília Campos

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão do Trabalho (Teatro) – debater, com a presença de convi-

dados, a situação da Justiça do Trabalho. Requerimento: deputado 
Celinho do Sinttrocel 

14h30
• Comissão do Trabalho (Teatro) 
• Comissão de Redação (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) 
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV)
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório)

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – entrega de diploma de votos de 

congratulações a Rogério Tavares, empossado na Academia Mineira de 
Letras. Requerimento: deputada Ione Pinheiro

19 horas
• Etapa estadual do Parlamento Jovem de Minas (Espaço Democrático José 

Aparecido de Oliveira)

Quinta-feira (25/8)

8 horas
• Etapa estadual do Parlamento Jovem de Minas (Auditório da Escola do 

Legislativo)
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Faculdade Batista de Minas Ge-
rais, de Belo Horizonte

9h30
• Comissão de Educação (Plenarinho IV) 

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Etapa estadual do Parlamento Jovem de Minas (Auditório da Escola do 

Legislativo)
14h30

• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) 
15 horas

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV)

Sexta-feira (26/8)

12 horas
• Zás (Teatro) – show Ticonino, com Gil Costa

13 horas
• Plenária estadual do Parlamento Jovem de Minas (Plenário)

 0h Zás – Espetáculo Francisco de Assis: do rio ao riso, com 
Carlos Nunes

 0h30 Comissões de Administração Pública e de Segurança Pública 
(22/6) – Providências para garantir os direitos dos servidores 
da segurança pública

 4h30 Palestra – O princípio da igualdade e a política de cotas, com 
Álvaro Ricardo de Souza Cruz

 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 6: 
Aprenda a ler as leis orçamentárias

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Sala de Imprensa (Mariana hoje)

 7h30 Compactos de Comissões 
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Saúde prisional 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Saúde (13/7) – Debate sobre o encerramento dos 

atendimentos pediátricos no Hospital Risoleta Neves, em BH
 13h Geração – Titane e Weber Lopes
13h30 TV Escola –  Orçamento público e cidadania – Teleaula 6: 

Aprenda a ler as leis orçamentárias

13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
14h15 Comissão de Assuntos Municipais (13/7) – Situação da 

MG-030
 16h Comissão de Direitos Humanos (ao vivo) – Debater o projeto 

de terceirização e precarização, sob a ótica dos direitos 
humanos, que vem ocorrendo na Empresa de Correios e 
Telégrafos 

 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Sala de Imprensa (Mariana hoje)

 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Segunda Musical – Edson Queiroz (violino) e Valéria Gazire 

(piano)
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem aos 10 anos da 

Associação Social Minas Locomotiva  
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Terceirização 

• programação sujeita a alterações 


